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Samenvatting

Op het CERN laboratorium te Genève zal binnenkort de LHC in gebruik genomen worden.
Deze deeltjesversneller zal de meeste energetische hadron botsingen opleveren ooit door de
mens tot stand gebracht. Gebouwd in een tunnel onder de grens van Frankrijk en Zwitser-
land zal de versneller protonen met elkaar laten botsen bij een maximum zwaartepuntsenergie
van 14 TeV. Op vier verschillende locaties zullen de botsingen worden waargenomen door
experimenten; één van de vier is de ATLAS detector.

De detector heeft onder andere als doel het zoeken naar tot nu toe niet-waargenomen
deeltjes. Het Higgs deeltje is een zeer begeerde: het is het laatste niet-waargenomen deeltje in
het Standaard Model, de theorie die tot op de dag van vandaag het beste de fundamentele
deeltjes en hun interacties beschrijft. Andere gezochte deeltjes zijn de voorspelde deeltjes in
nieuwe theorieën. Het Standaard Model kent namelijk verschillende uitbreidingen: nieuwe,
onbewezen theorieën die oplossingen bieden voor de verschillende problemen die nog open
staan in de deeltjesfysica. Een mogelijkheid om deze theorieën te toetsen is te zoeken naar het
bestaan van voorspelde deeltjes met de ATLAS detector.

De ingebruikname van de ATLAS detector is een uiterst minutieus proces. De eerste twee
onderwerpen van dit proefschrift betreffen twee stappen in dit proces: het gereedmaken van
de Inner Detector, de sub-detector van ATLAS het dichtst op de botsingen, en het kalibreren
van de energieschalen voor de reconstructie van de botsingen. Het derde onderwerp van dit
proefschrift is een analyse om de doorsnede te meten van W bosonen en van top quarks met
de eerste verzameling aan botsingen.

Voor het eerste onderwerp, het gereedmaken van de Inner Detector, zijn de data gebruikt
uit de herfst van 2008. In deze periode werden de kosmische stralen die doordringen tot het
experiment waargenomen. Met deze data is de werking van de SCT, de op-één-na binnenste
sub-detector van de Inner Detector, bestudeerd. Uit de studie blijkt dat de SCT volgens speci-
ficaties functioneert. In de studie is extra aandacht besteed aan de werking van het koelsysteem
van de SCT. Gedurende de installatie en de ingebruikname traden verschillende problemen op,
met name met de elementen die in de laatste fase van het koelen de overblijvende vloeistof
dienen te verdampen. De problemen zijn opgelost, deels door herontwerp en deels door controle-
parameters aan te passen.

Het tweede onderwerp, de kalibratie van de energieschalen, betreft een specifieke kalibratie
van de detector voor de waarneming van top quarks. De top quark is het zwaarste van alle
quarks in het Standaard Model. Deze grote massa heeft invloed op de interacties tussen alle
deeltjes in het Standaard Model en op de eigenschappen van voorspelde deeltjes in nieuwe
theorieën, zoals de theorie van supersymmetrie.

Gebruikmakend van gesimuleerde botsingen bij een zwaartepuntsenergie van 14 TeV wor-
den de schalen van de jet energie en van de ongedetecteerde transversale energie gekalibreerd
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met een kinematische fit voor semi-leptonisch verval van top quark paren. De studie toont dat
met een verzameling gesimuleerde botsingen met gëıntegreerde luminositeit van L = 160 pb−1

de twee gecorreleerde schalen onafhankelijk gekalibreerd kunnen worden: eerst de jet energie
schaal door minimalisatie van de χ 2 functie en vervolgens de ongedetecteerde transversale
energie schaal met behulp van het transversale momentum verschil tussen de twee gerecon-
strueerde top quarks.

Als laatste onderwerp van het proefschrift wordt een analyse gepresenteerd voor de meting
van de doorsnede van W bosonen en top quark paren. Het signaal waargenomen met de ATLAS
detector van een W boson kan op dat van een top quark paar lijken. Wanneer het laatste
bestudeerd wordt, dan zal de achtergrond die de W bosonen vormen geı̈dentificeerd moeten
worden. Een eerste stap in dit proces is de bepaling van diens doorsnede.

Voor deze studie worden botsingen gebruikt met twee, drie of vier jets; een jet is het
waarneembare object ontstaan uit een quark of een gluon. Met behulp van b-algoritmes speciaal
bedoeld voor de identificatie van jets ontstaan uit b-quarks, zogenaamde b-jets, wordt het
aantal gëıdentificeerde b-jets als functie van het aantal jets in een botsing bepaald. Vervolgens
wordt via een ‘likelihood methode’ de meest waarschijnlijke samenstelling van top quarks en
W bosonen bepaald. De analyse is onafhankelijk van de snede gebruikt in de b-algoritme en
tegelijkertijd geschikt om de efficiëntie van de identificatie te bepalen. De studie toont dat
op een verzameling gesimuleerde botsingen met gëıntegreerde luminositeit van L = 50 pb−1,
bij een zwaartepuntsenergie van 10 TeV, de doorsnede van het W boson bepaald kan worden
tegelijkertijd met die van top quarks, geproduceerd in paren of individueel.

Zowel de functionering van de kalibratie analyse als die van de laatste analyse zijn getoetst
op de aanwezigheid van deeltjes voorspeld door twee verschillende supersymmetrische theo-
rieën. De kinematische fit kan mogelijkerwijs informatie opleveren over de massa-schaal van de
supersymmetrische botsingen. In de studie van de doorsnede van W bosonen en top quarks is
de meting gevoelig voor de b-quarks in één van de twee supersymmetrische modellen.




